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 معتقدم که بازیگر 
مولف نداریم! اینها 

که باالتر گفتم 
برخی مجموعه 

روش های متداولی 
است که گاهاً 
آکتورها را به 

درخشش در اجرا و 
بازیگری می رساند. 

نبوغ هم در حدی 
است که با اندکی 

شیرین کاري و 
دلبری های کلیشه 

ای جلو دوربین 
مي توان به بازیگر و 
به نقش رنگ داد و 

کامال نمی توان آنها 
رابه نبوغ و تالیف 

مربوط دانست. به 
این معنی که اگر 

هرکسی این کارها 
را می کند حتما 

نابغه است ؟ خیر .

پیدا کنیم و آن را بازسازی کنیم.
یکــی از آفت هایی که در ســاخت 
سریال های تاریخی داریم پیدا کردن 
لوکیشن است؛ شــما در این زمینه 
متحمل چه آسیب هایی شدید و آیا از 

کسی کمک گرفتید؟
بله؛ از اول قرارمان بر این بود که از قلعه هایی در 
اطراف شهرکرد و منطقه چهارمحال و بختیاری 
اســتفاده کنیم؛ قلعه هــا تبدیل به موزه شــده 
بودند و نمی توانســتیم از آن ها استفاده کنیم. از 
همکارانمان پرس وجو کردیم و تحقیقات میدانی 

کردیم و شبیه آن ها را ساختیم.

یکی از مراحل سخت، نوشتن فیلمنامه 
نهایی است؛ خودتان هم اشاره کردید 
که کار به شکلی اقتباس است، چقدر به 

این اقتباس وفادار بودید؟
ما اگر اقتباس نمی کردیم نمی توانســتیم کار را 
بســازیم. به واســطه بعضی از خصلت ها مجبور 
شــدیم این اقتباس را محدودتــر کنیم که یک 
جامعه کوچک تر یا جامعه ای را به تصویر بکشیم 
که ایــن کار در متن آن رخ می دهــد. بعضی از 
موضوع های تاریخی را نمی توانستیم انجام دهیم 
اما با توجه به بودجه، حوادث را به طور کلی ارایه 
می دادیم. اگر یک سردار هزار نفر قشون داشته 
باشــد ما نمی توانیم همه آن ها را نشــان دهیم 
به همین دلیــل باید کاری را انجــام بدهیم که 
بتوانیم آن ها را عملیاتی کنیم. این کار توســط 
فیلمنامه نویس انجام می شود، بنابراین کسی که 

می خواهد یک فیلمنامــه تاریخی برای یک کار 
بیگ پروداکشن بنویسد باید به بودجه نگاه کند.

شما برای سریال »بانوی سردار« تیم 
فیلمنامه نویسی داشتید؟

بله؛ تیم نویسنده ای داشتیم که احسان عظیمی و 
سمیه تاجیک به عنوان نویسنده حضور داشتند و 

من هم سرپرست نویسندگان بودم.

یکی از ویژگی های کارهای تاریخی که 
برخی منتقدان نسبت به آن جبهه گیری 
دارند دست بردن به اتفاق های تاریخی 
و به زعم آن ها تحریف اســت؛ برای 
دراماتیزه کردن کار، چقدر به آن واقعه 

اضافه کردید؟
ما از وقایع بزرگ ماکتی درست کردیم. در حوزه 
هدایت و مدیریت خانواده به یک یا دو سکانس، 
این اضافه هــا را محدود می کردیــم اما طبیعی 
اســت که در زندگی »بی بی مریم« این اتفاق ها 
زیادتر باشد. ما نمی توانیم این موضوع را در 12 
قســمت عنوان کنیم. یکی از عناوین را انتخاب 
کردیم و سعی کردیم در یک یا دو سکانس شمای 
کلی آن را نشان دهیم مثال اگر می خواستیم در 
مورد عدالت خواهی او چیــزی بگوییم در همان 

سکانس ها می گفتیم.

شما در گروه بازیگران این سریال از 
چهره ها اســتفاده نکردید؛ دلیل این 

امر چه بود؟ 

در لوکیشن های واقعی بســازیم ولی بودجه در 
حدی نبود که بخواهیم گروه را جایی ببریم و در 
حد یک یا دو ماه مستقرشان کنیم و هزینه های 
آن ها را بپردازیم. لوازم و تجهیزاتی که احتیاج 
داشــتیم مثل هنرور، احشــام، آکسسوارها و 
موضوعات بهداشــتی و درمانی، خیلی سخت 
بود و این موضوع زمانی سخت می شود که کار 
را در روستاها و مناطق کوهستانی انجام دهیم، 
چون باید آن ها را به همان مناطق ببریم. به زعم 
من ساختن کار تاریخی، کار پردردسر و سختی 
است. لباس هایی که می خواستیم برای زنان لر  
استفاده کنیم حدود 10میلیون تومان پول الزم 
داشــت که باید برای آن ها می پرداختیم. برای 
این فضاها دولت باید به کمک صداوسیما بیاید 
اما هیچ کمکی از طرف آن ها صورت نمی گیرد. 
دولت، سازمان را با تبلیغات نوشابه ، دوغ و پفک 
و... رها کرده اســت. با بودجه هــای اندک، کار 
تاریخی که یک ســری مولفه ها را باید داشــته 
باشد نمی توان ساخت و اگر کسی برای ساخت 
این ســریال ها احســاس تکلیف کند به دلیل 
ســختی های زیاد، گروه خودبه خود بعد از یک 
دوره  خسته می شود. دوســال ونیم برای کاری 
می دوند و درنهایت ســر کار دیگری می روند. 
باید این مشکل حل شود که عوامل بعد از ماه ها 
دویدن بدانند که جواب زحمات خود را خواهند 

گرفت.

چقدر از دکور را ساختید؟
در منطقه شهریار به سختی توانستیم یک قلعه  

AxpertSoft Trial Version

http://www.axpertsoft.com/pdf-splitter-software/

